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البريد اإللكتروني الرسمي
رقم التواصل الرسمي 

info@stjosephsschool.ae

971551132883

:
:

Official Email
Official Mobile :

:

License Noرقم الرخصة :: CN-1000516

اإلسم التجاري

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Trade Name

Issue Date
Expiry Date

:
:

:
::
:

الرمز
No.

المالك / الشركاء
Owners / Partners

20000391

20000396

الجنسية
Nationality

الصلة
Role

محمد سعيد على خلفان الكندى

بول فريدولن  هيندر

اإلمارات العربية المتحدة

سويسرا

شريك

شريك
MOHAMED SAEED ALI KHALFAN ALKINDI

PAUL FRIDOLIN HINDER

United Arab Emirates

Switzerland

Partner

Partner

Professional Licenseرخـصــــــة مهنية

:األنشطة التجارية
- التعليم اإلعدادي (المتوسط) 

- التعليم الثانوي 
- التعليم االبتدائي العام 

- مقاصف (كانتين) 

- Preliminary (Intermediate) Education 
- Secondary Education 
- Public Elementary Education 
- Canteen 

Commercial Activities :

Addressالعنوان :: ابو ظبي - شارع الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم - بناية كنيسة القديس يوسف, 

مدرسة القديس يوسف الخاصة - ذ م م
SAINT JOSEPH PRIVATE SCHOOL - L L C

15/09/2022

02/10/2025

35190:ADCCI No :عضوية الغرفة

:تاريخ تأسيس المنشأة :01/02/1995Establishment Date

ال يحق لصاحب الترخيص مزاولة العمل الميداني ومباشرة أعمال التخطيط والبناء 
وممارسة النشاط التعليمي إال بعد الحصول على موافقة دائرة التعليم والمعرفة

The licensee shall not be entitled to engage in field work, 
undertake planning, construction or practicing the educational 
activity except after obtaining the approval of the Department of 
Education and Knowledge

:39418Establishment Card 
MOHRE

: وزارة الموارد البشرية والتوطين
بطاقة المنشأة

Establishment Card 
ICA

الهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية- بطاقة المنشأة

::

Legal Form : Limited Liability Companyشركة ذات مسؤولية محدودة:الشكل القانوني 

Onwani Addressالعنوان الموحد : :

http://Orareports.adbc.adeconomy.ae:9002/reports/rwservlet?run_rpt&CA-4652689


Certificate Noرقم الشهادة :: CA-4652689

اسم المنشأة

تاريخ اإلصدار
تاريخ اإلنتهاء

Establishment Name

Issue Date
Expiry Date

: :

:
::
:

مدرسة القديس يوسف الخاصة - ذ م م
SAINT JOSEPH PRIVATE SCHOOL - L L C

01/02/1995

02/10/2025
-:Remarks مالحظات:

CN-1000516 License No:رقم الرخصة  :

العنوان 
اسم مالك البناية 

:
:

Address ,ابو ظبي - شارع الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم - بناية كنيسة القديس يوسف :
:Landlord Name 

Activitiesاألنشطة   Canteen -- مقاصف (كانتين) 

ADAFSA notify the importance of adjusting the above-mentioned 
location to practice the required activities, and to commit the permit of 
following the related rules and regulations and to implement all the 
requirements continuously.

ADAFSA has the right to cancel the certificate in case ofnon-
conformity with the approved activities and ADAFSA requirements 
without prior approval.

The actives that are marked with a star * are not allowed to be 
practiced expect after fulfilling the requirements and approval of the 
inspector of ADAFSA

Note: It is not necessary to submit a request to for the inspector visit 
as it is scheduled automatically

Any change or correction in this document will cancel the validity of 
this document
This is an approved electronic document issued without signature by 
Abu Dhabi Agriculture & Food Safety Authority. To verify this document 
kindly visit www.adafsa.gov.ae

نوه هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بضرورة مالءمة الموقع المذكور أعاله 
لممارسة األنشطة المطلوبة و التزام المنشأة بالقوانين واألنظمة ذات العالقة وتطبيق كافة 

االشتراطات بصفة مستمرة .

يحق لهيئة أبو ظبي للزراعة والسالمة الغذائية إيقاف أو إلغاء الشهادة في حالة اإلخالل 
باألنشطة واالشتراطات ذات الصلة دون الرجوع للهيئة.

ال يحق لك ممارسة االنشطة الموضح بجانبها عالمة * اال بعد استيفاء االشتراطات 
واعتمادها من قبل المفتش التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

مالحظة : ال يتطلب تقديم طلب لزيارة المفتش حيث أن الزيارة مجدولة تلقائيا

أي كشط أو شطب أو تعديل في الوثيقة يلغيها
وثيقة إلكترونية معتمدة وصادرة بدون توقيع من هيئة أبو ظبي للزراعة والسالمة الغذائية،
www.adafsa.gov.ae للتحقق من صالحية الوثيقة الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني
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